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§FÍ§It§ã&: §isBÕe s*bre â inclusã* de cenccitçs de
empree*ded*rrismo *a *.ede Munieipal de susino.

G pR§FErTü Sü M{II!{ICÍFI* BE NAZá.RÉ DÂ FtÂT.& §STÂS0 §§
PERFIÂE{§UC$, usandc de suas atribuições ieg*is, faz saber que â Cân:ara
fu1u:ricipal APROV*I e EU sancicnc e prcmulga a seguinte LEI;

Ârt, 19 - Fica incluída na Rede Municipal de Ensino de Nazaré da Mata-
PE, como disciplina ou curso extracurricular, a matéria de noções e conceitos de
e,rnpreendedorismo.

Âft. Zq - A disciplina ou curso de que trata o artigo anterior terá como
direEizes:

I - o desenvolvimento de habilidades e competências objetivando a

preparação do aluno para o mercado de trabalha;

ll - a difusão de princípios como ética, livre iniciativa, sustentabilidade e
rsnperação;

III a introdução de conceitos de educação
cAanizacional, gestãa de negócios e de mercado;

financeira, cultura

através de atividadesIY - o fomento da capacidade de gestão e inovação,
*ur #Émulem a criatividad*;

Y noções de

r=preen dedorismc rural;

',li - motivação pârâ su ui* à criatividade
. : ' r :t -.:aili-]n'ios, éti cas

empreendedorismo, plano de negócios e

YI - construção de competências profissionais, habilidades sociais e
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VIII * construção de conhecimentos e economia familiar;

IX- orientação vocacional e planejamento de carreira;

X - ampliação da relação aluno/escola e comunidade;

Art 3s - A critério da Secretaria Municipal de EducaÉo, as noçôes e os

conceitos de empreendedorismo poderão ser incorporados iunto às disciplinas da

gmde curricular obrigatória de ensino fundamental e médio que guardem

pertinência temática.

Art. 4s - O Poder Executivo Municipal é autorizado a celebrar convênio

com órgãos públicos municipais, estadual ou federal, entidades de classe ou
privadas sem fins lucrativo, para o desenvolvimento de atividades e projetos na

rede municipal de ensino e para a capacitação do corpo discente.

ArL 5q -Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação.

Art 6s - Revogam-se as disposições em contrário.
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